
من تخرج وما" ((  وثمرة ثمرات بين المعنى في اختل ف فل هذا وعلى
" المكمففام )) أوعيتهففا أكمامهمما مممن((  ثمففرات قففراءة )) وفففي ثمرة

مم) بكسر يقول: " جمع الوعية كمك أوعيففة هففي " المكمففام بعلمه إل الكا ف (
الزهففرة تجففد الهزهففار في معرو ف ومكذلك النخل في معرو ف فهذا الطلع
ممى غل ف عليها مم ، هذا ييس ررة من تخرج فما كمك ممها من ثم عز الله بعلم إل كمك
بعلففم فهففي مأمكولففة غيففر أو مأمكولففة مكبيرة أو صغيرة تكون ثمرة أي وجل
يه وجل ، عز الله كنهففا ووجفف كمففه مكو نن بعل ةة التمففرات هففذه أ رقفف لل للففه مخلو ومكفف

قق وهو خلق من يعلم  أل((تعالى:  الله لقول له؛ معلوم فهو لله مخلو
ررت مففتى ) فففأنت) الخبير اللطيف رر نن أقفف كزم هففذه خففالق اللففه أ كمففن لفف

يه يكون أن إقرارك مما الل يعلففم ل وهففو يخلقهففا أن يمكففن ل لنففه بهففا؛ عالففف
مل ولهذا رد قل لففذلك اللففه اسففت وهممو خلممق ممممن يعلم  أل((عقلففي:  بففدلي

).) الخبير اللطيف
ول أنممثى مممن تحمممل وممما أكمامها من ثمرات من تخرج  وما((

عع مض مي أنففثى كمففن تحمففل ) مففا) بعلمممه إل ت مففن أو آدم بنففي مففن أنففثى أ
الحمففل فابتففداء وجل ، عز الله بعلم إل تضع ول تحمل ما أنثى أي الحيوان
ةم يعه الله عند معلو إلففى نرجففع وتعففالى ، تبارك الله عند معلوم مكذلك ووض

كله أنثى) وإلى قوله: (من هزائففد: جر ثمرة) العراب: (من) حر ف (من قو
مدا وليس العراب حيث كمن هزائد ننه المعنى؛ حيث كمن هزائ منى يفيد ل وهو مع

و(ثمففرة) هزائففد جففر ثمففرة) (مففن) حففر ف فنقول: (من هذا وعلى التومكيد ،
[مكففذا] حرمكففة ظهورهففا مففن منففع آخففره علففى مقدرة بضمة مرفوع فاعل

هزائففد جر أنثى) (من) حر ف يقال: (من ومكذلك الزائد ، الجر بحر ف المحل
لذر ظهورهفا كمفن منفع آخره على مقدرة بضمة مرفوع و(أنثى) فاعل التعف

مل في وهو رر مح مظا ج )) بعلمه بعلمه إل((  وقوله (من) عليه ، لدخول لف
نن الجففواب: السففابق؛ الشففيء؟ هففذا وجود عند الحادث أو السابق رم ل علفف

ةط تعالى الله مل شيء بكل يمحي مدا أهز قت كمن تخرج ما يعلم فهو وأب كمففن ثمرا
كمل ما ومكذلك القيامة ، يوم إلى أمكمامها تضع. وما أنثى كمن تح

)) يعنففي: (يففوم) شممركائي أيممن ينمماديهم ويوموجل: ((  عز قال ثم
يق ما إلى يحتاج والظر ف ظر ف نل ةل لنه به؛ يتع مل مكان وإذا فيه مفعو مفعففو

قل كمن بد فل فيه مل يكون فع ندر هففذا فففي العامل العامل؟ فأين فيه عام مقفف
رر يمكفف رم والتقدير: واذ ةد هففذا مثففل -أي وهففو ينففاديهم يففو فففي التعففبير- موجففو

مرا القرآن كمففل مكما والتقدير مكثي يمكفر محفذو ف ذمكفرت: العا يفوم التقففدير: اذ
نيه تعالى الله أمر وإنما آخره ، إلى شرمكائي أين يناديهم مفففا بففذمكره؛ نب تخوي



مة المكذبين لهؤلء ري وسففلم ، آلففه وعلففى عليففه الله صلى الله لرسول وتسل
قت يكففون النداء لن رفيع بصوت يدعوهم )) أي يناديهموقوله: ((  بصففو

رنى ، بصوت تكون والمناجاة رفيع قوله: بدليل الله؛ (يناديهم) هو وفاعل أد
نن شرمكائي) يعني (أين يقففول: أيففن المشففرمكين هففؤلء يينففادي تعالى الله أ

مضا والتوبيخ للتعجيز الستفهام وهذا شرمكائي؟ كمع فهو أي معنييففن: بيفن جفا
يتم الففذين يعني: أيفن التوبيخ والثاني التعجيز عففز اللفه يقفول معففي أشففرمك

نناك قالواوجل: ((  مذ ننا مما((  الن )) أعلمناك آ مهيد ممممن مم رذن) مشمم )) (آ
ننتعففالى: ((  قففوله ومنففه أعلففم بمعنى )) أي ورسمموله اللممه ممن وأذا
ةم رذن) بمعنففى ورسوله الله كمن إعل رلففم فف(آ رع نن الحففديث فففي مففا ومنففه رأ أ

رلن اللتي للنساء قال وسلم آله وعلى عليه الله صلى الرسول كس رته: يغ ابن
نن  إذا( عتمم غغ مر مني مف نن مذ كنففي ، مفممذآ رن المؤلففف: " (آذنففاك) يقففول ) أي: أعلم

كله: " الن المؤلف " فأفاد الن أعلمناك نن بقو نناك) الماضي الفعل " أ (آذ
مذا فهو المضارع بمعنى ةة إ يمك بمعنى: الن حالية خبرية جمل من منا ما نعل
ننها وقيل: آذناك شهيد ، كبهففا علففى ماضي فعل إ عففن الخففبر بمعنففى فهففي با
قء رم هنا العلم قولن: هل الن! فعندنا انتبه ماضي ، شي مكمففا القيامففة يففو
ةم هو الن) أو (آذناك المؤلف قال ررنفا إن الفدنيا؟ ففي سفابق إعل إلفى نظ

كهر مجأ ح اللفظ ظا رر ين ةم أنه قلنا:  رمنففاك الففدنيا في إعل الففدنيا فففي يعنففي: أعل
ين يكو كره على في كه ككل لكن ظا نن التفسير هذا على ييش رع أ كق كلهم وا لل ل حا يد يفف

كرمكون لنهم هذا؛ على مل مش ننففه يؤذنففونه فكيففف فع قد كمففن منهففم مففا أ شففهي
رب بذلك ، نن القائلون أجا رسفف ب آذنففاك المعنى بهذا: أ فففي ومففا الفطففرة بح
قد كمن ما لنه قلوبنا؛ رلد مولو نل ييو ننففاك للمعنى الن انتبهوا الفطرة ، على إ رذ آ

يتها: فعففل كضففي ماضففي صففيغ يم هففذا يكففون أن يقت مقا العل وقففت عففن سففاب
كل عففن الخبر به ييراد لكن ماضي (آذناك) فعل واحدة ، هذه الخطاب ، الحففا
ينففك بمعنففى: نحففن فهففو الحاضرة كذ لظففاهر مخفالف التفسففير هففذا الن ، نؤ

ننففه اللفظ ةق لك كففف كقففع موا كلهم ، لوا ةق التفسففير حففا كففف ننففه للفففظ الول: موا لك
يمففونه ل لنهففم حففالهم؛ لظففاهر مخالف كل مل ، مشففرمكون أنهففم إذ بففذلك ييع فع

يمفوه بفأنهم الففدنيا (آذناك) ففي إنه يقولون الذين هؤلء أجاب رسف ب أعل بح
يروا التي الفطرة كط قد كمن ما لنه عليها؛ يف الفطرة. على إل ييولد مولو

قد )) أي شهيد من منا ما آذناك قالوا((  نن شاه مكا لك بأ منا " (ما شري
جففر و(من) حففر ف مقدم ، خبر ومجرور و(منا) جار شهيد) (ما) نافية ، من
كئد مبا ، هزا ةع و(شهيد) مبتدأ إعرا مففن منففع آخففره علففى مقففدرة بضففمة مرفففو

قففد معنففاه: أننففا يعنففي الزائففد ، الجر حر ف بحرمكة المحل اشتغال ظهورها



ننه أقررنا رد ل بأ رهد منا أح نن يش مكا لك بأ منففه الن هفذا يقولفون وهم شري ل لك
ةر لنه ينفعهم؛ ير العذاب معاينة بعد إقرا ليفس العفذاب معاينفة بعفد والقرا

نر ولهذا بنافع ، كرق حيففن فرعففون أق ننه يأغفف رت الففذي إل إلففه ل بففأ رنفف بنففو بففه آم
رعه لم ولكنه إسرائيل رف وكنممت قبممل عصمميت وقد النله: ((  فقيل ين

))  المفسدين من
رب )) أي عنهم وضلتعالى: ((  الله قال ععون كانوا ما((  عنهم غا غد يمم
بمعنففى: فاعففل موصففول مكففانوا) (مففا) اسففم مفا عنهففم )) (ضل قبل من

نل الذي ، يعون) قال مكانوا ما عنهم (وض يدون يد يب يل كمن المؤلف: " يع رب في ق
يمهم الصنام من الدنيا يقون مكانوا التي " أصنا نل رنها بهففا يتع ربهففم ويعبففدو مر رق يت ل
رفى الله إلى لد هم الذي اليوم ذلك في يهزل مة يكونففون ما أش ي ب لهففا حاجفف تغيفف

رغففاب ضففاع عنهففم) أي قففال: (ضففل ولهففذا تنفعهففم ول عنهففم مكففانوا (مففا و
يبدون يدعون) أي يل كمن يع رب فففي يعبففدونها مكانوا التي الصنام بذلك ويريد ق

مل الدنيا ، يبد قريش مريم ، ابن عيسى يعبدون النصارى مث والعففزى اللت تع
ننار يعبد رمن منهم وهبل ، ومناة يد رمن مكالمجوس ال يبفف يعبففد رمفن الشففمس يع
كره إلى القمر ربففد التي الصنام هذه آخ يعهففم هففل اللففه دون مففن يتع يففوم تنف

نفهففم قبل) وربما من يدعون مكانوا ما عنهم قال: (ضل ولهذا ل ، القيامة؟
نلت ولكنهففا عنهففا يبحثففون يطلبونهففا ذهبوا عنهم) أنهم قوله: (ضل من ضفف

رعت مد هذا ويكون وضا رش مة أ يبوهففا أنهففم نفوسففهم فففي حسر وقففت فففي طل
يدوها. لم ولكن الحاجة يج

ننوا((  نن) هنففا محيص من لهم ما((  )) قال: أيقنوا وظ رظ بمعنففى )) (
مرا يفأتي الجواب: نعم اليقين؟ بمعنى الظن يأتي وهل أيقن اللفه قفال مكفثي

ننمموا النممار المجرمون  ورأى((تعالى:  ولممم مواقعوهمما أنهممم فظ
عدوا مذا) مصممرفا عنها يج تبففارك اللففه وقففال أيقنففوا ، (ظنففوا) بمعنففى ) إ

ننون  الذين((وتعالى:  لنففون ) معنففى) ربهممم عمالقوا أنهم يظ يظ أي: ي
كقنون مبهم ملقوا أنهم ييو من مكان ولو ر يكونففوا لم الراجأ ح الشيء بمعنى الظ
مذا يوقنففون ، بمعنى يظنون لكن مؤمنين يففأتي العربيففة اللغففة فففي الظففن إ
ينففوا مففن لهففم مففا (ظنففوا هنففا اليقين بمعنى نل محيففص) أيق عنففدهم صففار و

ةل وتففأخير تقففديم محيففص) فيهففا مففن لهم وقوله: (ما أيقنوا ، راجأ ح؟ احتما
كمكيد ، ننففه والتففأخير التقديم وتو مدم أ رر الخففبر فيهففا يقفف مخفف يأ أيففن المبتففدأ ، فيهففا و
مضا فيها (محيص) ، المبتدأ؟ (لهم) أين الخبر؟ كمن) الزائففدة؛ وهو تومكيد أي )

نن يبه للتومكيد (من) الزائدة عليه ودخلت مؤخر (محيص) مبتدأ ل أنففه وإعرا
مفن منفع آخفره علففى مقفدرة ضفمة رفعفه وعلمفة للبتفداء مرفوع مبتدأ



ررب المناسبة ، بحرمكة المحل اشتغال ظهورها رهفف مففن وقففوله: (محيففص) م
رب ل أنه أيقنوا " يعني العذاب رر نر ول العذاب من لهم مه رف ننففه منففه لهم م وأ

ةع ةق الموضعين في المؤلف: " والنفي قال ثم محالة ، ل بهم واق ملفف عففن مع
ندت النفي وجملة العمل ند س رس أيففن الموضففعين في " النفي المفعولين م

رقففة (مففا) نافيففة شهيد) هففذه من منا ما آذناك (قالوا الموضعان؟ مل عففن مع
كصفف ب وهي (آذناك) أعلمناك لن العمل؛ رلففم) تنصفف ب مفاعيففل ثلثففة تن (أع

يت تقول مفاعيل ثلثة رم مل: أعل مدا مث مرا هزي مما. هذه عم ربت قائ رص ثلثففة  مكففم؟ ن
موجففود الول (آذنففاك) المفعففول هنففا (هزيدا) و(عمرا) و(قائمففا) ، مفاعيل

نناك) المفعففول وهو: الكا ف رذ نلففق والثففالث الثففاني (آ رت مع رنفف جملففة عنففه أغ
شففهيد) من منا (ما جملة فتكون هذا وعلى شهيد) ، من منا (ما الستفهام

رت نصفف ب موضففع في تكون مكلها ند ند سفف رسفف نول مفعففولي م رذن) أقففول: ال (آ
مممن لهممم ممما وظنوا((  طيفف ب والثالث ، الثاني أقول ل ، ايش؟ والثاني
مل؟ مكففم (ظففن) تنصفف ب (ظنففوا) هففذه الثاني )) هذا محيص تنصفف ب مفعففو
رت همففا؟ أيففن مفعففولن فيففه ليس مفعولن فيه ما هنا مفعولين رقفف مل عففن يع

هففذا )) وعلففى محيممص مممن لهم ماقوله: ((  وهي النفي بجملة العمل
مل فففي )) جملة محيص من لهم ما((  فيكون رت نصفف ب محفف ند مد سفف رسفف م

علففم عنففده مكففان رمفن إل يدرمكه ل الحقيقة في إعراب (ظن) هذا مفعولي
رفاعيل ننا بالم رمفن شرحناه الن نحن لك رمفه ف كه رمفن المطلفوب فهفذا ف لفم و

رمه ره مر؛ ل فإنه يف يض ننه ي يته المعنى علقة له ليس ل بففالعراب هففو إنمففا علق
 فقط العراب في

كجع رباط إلى نر رن كت ند  إليه((تعالى:  الله قال اليات من الحكام اس مر عم عي علمم
رره ) إلى) الساعة نن الية هذه فوائد كمن آخ رم أ رده الله عند الساعة عل وح

أخ؟ يا تؤخذ أين كمن
ند  إليه ((:الطال ب مر عم عي )) الساعة عل

يذها الشيخ: مكيف وحده؟ الله عند أنه من أخ
الحصر  أراد.. التأخير حقه ما قدم  لما:الطال ب
ندم لنه : طي بالشيخ مقه ما ق الحصر. يفيد المعمول- وهذا -وهو التأخير ح

نن الكريمة الية هذه فوائد ومن وجففه مكففافر فهففو الساعة علم ادعى رمن أ
ننه ةب ذلك: أ مذ ي ب لله مك رمن مكفر ، الله وتكذي رقه و ند مضففا؛ مكففافر فهو ص لنففه أي

رق ند ركذي ب هو بما ص رمن الكريم للقرآن ت ندق و للقففرآن تكففذي ب هففو بمففا صفف
رن ونأسف شك بل مكافر فإنه الكريم إن إليففه ونعود الن انتهى قد الوقت أ

مدا الله شاء الله. بإذن غ



عم  ل(( الرجيففم الشففيطان مففن بالله : أعوذالقارئ مأ غس عن مي مسمما غن مل غن ا مممم
مء معا مر عد غي مخ غل غن ا مإ عه مو نس نر مم نش نس ال عئو مي نط مف عنو غن* مق مئ مل مو عه   منا غق مذ ةة مأ مم غح مر
ننا غن مم مد مم غع مء مب نرا عه مض غت نسمم نن مم مل عقممو مي مذا مل مممما ملممي مهمم نن مو عظمم مة مأ مع نسمما ال

ةة مم مئ غن مقا مئ مل عت مو غع مج ملى عر ببممي مإ نن مر عه ملممي مإ مد غنمم منى مع غسمم عح غل نن مل مئمم بب من عن مل مف
من مذي نل عروا ا مف مممما مك علمموا مب مم غم مع عه نن مق مذي عنمم مل غن مو بب مممم مذا بظ معمم مليمم مذا*  مغ مإ مو
منا غم مع غن ملى مأ من مع مسا غن مل مض ا مر غع منأى مأ مه مو مب من مجا مذا مب مإ عه مو نس نر مم نشمم عذو ال مفمم
بء معا بض عد مري )) مع

 ل((وتعففالى:  تبففارك اللففه قففال الرجيففم الشيطان من بالله : أعوذالشيخ
ممففا فهففو يمل يسئم) يعني: ل ) (ل) الخير دعاء من النسان يسئم دائ
رنى المال كمن الخير يسأل كغ ررت؟ مففا..  ذلك وغير والجاه وال كمكفف مففا طيفف ب يذ
كمكر الذي مذا  طي ب... الفوائد؟ كمن يذ  الفوائد نأخذ إ
مه((وتعالى:  تبارك الله قال غي مل مإ ند   مر عم عيمم غلمم مة مع مع نسمما مممما ال عج مو عر غخمم غن مت مممم

بت مرا مم غن مث مها مم مم مما غك مما مأ عل مو مم غح غن مت مثممى مممم عع مول عأن مضمم نل مت مه مإ مممم غل مع )) مب
كمن47[فصلت: نن فوائدها ]  يمهففا ل وجففل عز الله عند الساعة علم أ إل يعل

ررنا هو ، مل لذلك وذمك حيففن عنففه اللففه رضي الخطاب بن عمر حديث في دلي
يل سأل رل جبري السففاعة عففن وسففلم آلففه وعلففى عليففه الله صلى الله رسو
). السائل من بأعلم المسئول  ما(له:  فقال
نن فوائففدها ومن ندعففى رمففن أ ةب لنففه مكففافر؛ فهففو السففاعة علففم ا مذ للففه مكفف

ي ب ورسوله نن الففردة؛ أسففباب من ورسوله الله وتكذي ندة ل مر علففى تففدور الفف
لل اسففتكبار ، وإمففا تكذي ب شيئين: إما ندة فكفف ل فإنهففا بهففا العلمففاء يحكففم كر

الستكبار. وإما التكذي ب المرين: إما هذين عن تخرج
يم الكريمة الية هذه فوائد ومن كم يعمو  وممما((لقففوله:  وجففل؛ عز الله عل

آخره. ) إلى) أكمامها من ثمرات من تخرج
كبيففخ الكريمففة اليففة فوائففد ومن كله: ((  القيامففة يففوم الكفففار تو ويوملقففو

يكون ما أعظم كمن المكان ذلك في )) والتوبيخ شركائي أين يناديهم
ننه التوبيخ؛ من كقه. وجميع والملئكة الله يشهده الذي المشهود اليوم ل خل

كمن ير فوائدها و كبين هؤلء إقرا مذ ننففه اليففوم ذلففك في بالبعث المك شففريك ل أ
)). شهيد من منا ما آذناك قالوالقوله: ((  وجل؛ عز لله

كمن نن بعدها التي الية فوائد و ربففد ما أ ننه اللففه دون كمففن ييع وضففلل هلك فففإ
كدي ولن مئا ييج كديه؛ عن شي كممانوا ممما عنهممم وضل((  تعففالى لقففوله عابفف

)). قبل من يدعون
نن فوائدها ومن كقنوا المكذبين هؤلء أ ننه اليوم ذلك في ييو نر ل أ رف مففن لهم م



ةد هناك ليس لنه الله عذاب كقنون عنهم تعالى الله عذاب يدفع أح ننه فيو بأ
رص ل  منه لهم محي

)) قففوله: (ل الخيممر دعمماء من النسان يسئم لوجل: ((  عز قال ثم
مل ل يسئم) أي رم كمففل و(النسففان) هنففا يسففأل ، يففزال ل بففل ي يكففون أن يحت

كمل الكافر به المراد رد أن ويحت ررا ةء النسان جنس أي الجنس به يي مكان سوا
منا مرا ، أم مؤم مزل ثم مكاف رن النسان يسئم ل((  بها ، يليق ما على الحوال يت
إضافة باب كمن إليه و(الخير) مضا ف )) (دعاء) مضا ف الخير دعاء من

مضا وهو مفعوله ، إلى المصدر لو الخير- مفعول عني-أ أي يع لف(دعففاء) والمففد
قع  ،وجل عز الله هو مو فعندنا: دا يع رد وو وم يع رد فالففداعي أي: مطلففوب ، بففه وم

يعو النسان رد لو الله والم يع يففزال ل المؤلففف: " أي وقففال الخيففر ، بففه والمد
رل ربففه يسففأل نحة المففا مصفف والجففاه والزوجففات البنيففن " مففن وغيرهمففا وال

رر ف نش يعوه مما ذلك وغير وال رد مة النسان ي الشممر مسه وإن" ((  به ، رغب
مر " وتخصفيص والشدة )) الفقر نشف سفبيل علفى ليفس والشفدة بفالفقر ال
رمل لنه المثال؛ سبيل على هو بل الحصر ندة الفقر يش مش رقففد وال الولد وف

رقد كليذاء الجاه وف ملففف فتخصففيص مكففثيرة ، وأشففياء الخلق من وا ذلففك المؤ
رقر نسه  وإن(( التمثيل ، باب كمن والشدة بالف نس الشر م قنمموط فيئممو

يففا -انتبه محذو ف لمبتدأ و(يئوس) خبر (إن) ، وهو للجواب رابطة ) الفاء)
أي: فهففو: المبتففدأ أنففت- (يئففوس) خففبر مكانك كمن أقمناك وإل ولد! انتبه

ةس كمففن قال قنوط يئو بعففده ومففا " وهففذا تعففالى اللففه رحمففة المؤلففف: " 
الجففواب: والقنففوط؟ اليأس بين فرق هناك هل " (يئوس) قنوط ، بالكافر

يل هو اليأس نعم لد والقنففوط النسففان ، رجففاء ينقطع بحيث الرجاء هزوا رشفف أ
(قنففوط) هففذا القنوط ، ابتداء قوله: (يئوس) هذا فيكون هذا وعلى اليأس
ةس نهايته ، ربنا وقوله: (يئو ينوط) أعر فمففاذا محذو ف المبتدأ (يئوس) خبر رق
ةر أنه على نعربه (قنوط)؟ نعرب قن خب يد ثا لد ةع جائز الخبار وتع كق اللغة في وا

* المودود الغفممور  وهمو((تعففالى:  الله قال القرآن في وواقع العربية
نل المجيد العرش ذو مل) يريمد لما * فعا مددة أخبففار هففذه ) مكفف رعفف ول مت

لأ ح كص مفا الثاني يكون أن ي ملهففا لنها للول؛ وص ق ف علففى تعففود مك واحففد موصففو
قر وعليه لأ ح ول المحذو ف للمبتدأ ثان فنقول: (قنوط) خب كص متففا يكففون أن ي نع

نن رسها لف(يئوس) ل رعت ، (يئوس) نف ومففا الله: " وهذا رحمه المؤلف قال ن
رشففار الكافرين في بعده بعففده) -(ومففا والقنففوط اليففأس إليففه " "هذا" الم

ييففأس ل المففؤمن لن ذلففك؛ المؤلف قال " وإنما الكافرين سيذمكره- في
غو ح مممن ييممأس ل  إنممه((تعالى:  الله قال يقنط ول القمموم إل اللممه مر



عط  ومممن((تعففالى:  وقففال ) ،) الكممافرون منمم مة ممممن يق مممم مبممه رح إل ر
ككن ) فل) الضالون رأس ، أن للمؤمن يم ري الوصففف هذا فيكون هذا وعلى ي
للكافرين

" يعني قسم )) يقول: " لم ولئن" قوله: ((  )) آتيناه أذقناه ولئن(( 
منى رحمة((  )) آتيناه أذقناه((  و(إن) شرطية اللم مة )) غ نح كص منمما((  و
قة ضراء بعد منوجل-   عز الله من -أي منا)) "  ضراء بعد من ند كش  ((
غته((  وبلء نس رته )) يعنففي م رب نن((  أصففا مل كلففي )) أي لممي هممذا ليقممو " بعم
يظر مل فنبدأ هذا حال إلى ان وهففو الشففكال مففن شيء فيه لن بالعراب؛ أو

غقناه ولئنقوله: ((  مذ الولففى الجملة )) ففي ليقولنقوله: ((  )) إلى أ
لففم الية سياق وفي جواب إلى يحتاج والشرط شرط أذقناه) حر ف (لئن
رد كج مبا ن رين للشرط جوا لنففه محففذو ف؛ الية هذه في الشرط جواب هو؟ فأ

رسم اجتمع ررط ق كذ ف والشفرط القسفم اجتمع وإذا وش يب يحف وا مخر ج رأ المتف
ةط اجتمع انتبه! إذا منهما ، كذ ف وقسفم شر مخر جفواب يحفف رأ هنففا منهمففا ، المتفف
ةط اجتمع رسم شر رن) أيهما والشرط اللم في القسم وق المتأخر؟ (إ

: الشرطالطال ب
رذ ف : الشرطالشيخ رح يي فففي القسففم جففواب جففاء ولهففذا الشففرط جففواب ف

كله: ((  ننقو مل اللفية: في الله رحمه مالك ابن )) قال ليقو
ر ف               كذ كع لدى واح قط اجتما رر رسم رش رق رت ما رجواب     و رر نخ رزم فهو أ رت رل يم
ر ف كذ كع لدى واح قط اجتما رر رسم رش رق رب و رت ما رجوا رر نخ الحففذ ف- هذا -أي فهو أ
رزم. رت رل يم

غقناه ولئنوجل: ((  عز قوله نبففر لكن )) آتيناه أذ كلذاقففة ع كليتففاء؛ عففن با ا
نن مئا ذاق رمن ل رفع فقد شي كفففع ل وقففد النسان به ينتفع قد واليتاء به ، انت ينت
ربزة أعطيتك فإذا ل وقففد تأمكلهففا قففد يعني تنتفع ل وقد منها تنتفع قد مثل يخ

رتهففا إذا لكففن تأمكلهففا رتهففا فقففد ذق رل رت أمك رعفف نبففر فلهففذا بهففا وانتف التيففان عففن ع
يغ لنه بالذاقة؛ رل نسة في أب رما ةةوقففوله: ((  النتفففاع ، وفي الم )) منمما رحممم

نسر رنى بأنه الرحمة الله رحمه المؤلف ف كغ نحة ال مص هو وليس مثال وهذا وال
نل الرحمة تشمل بل الحصر ةب هو ما مك يلففو نحة كغنففى كمففن للنسففان مط كصفف و

رجاه نن إلففى واضففحة )) إشففارة مناوقوله: ((  ذلك ، وغير وبنين وأموال و أ
كبه ليست الرحمة هذه رس ننها بك ةل ولك رنى وجل عز الله كمن فض كغ رتاه فال كمن أ

كس ب ل حيث نحة يحت مص رته وال ينون يحتس ب ل حيث من أت ن هي وغيره والب كم
كضأ ح الله عند ننها ووا كبه ، وليست الله كمن أ بعممد مممن رحمةوقوله: (( بكس

ننه معناه )) يعني مسته ضراء رن أ مق يي ررر يت نض عنففد كمففن الرحمففة جاءت ثم ال



رن النعمة في أبلغ وهذا الله ، عند كمن رمن؟ ري أ كت نن الضففرر؛ بعففد تأ النعمففة ل
لس ل الدائمة رح كن بها يي ية لك لس الففتي هففي الضرر بعد الطارئة النعم رحفف بهففا يي

رق لم رمن ولهذا يذ رة ي رر رر ض مرا ننه الم يق ل فففإ نو رذ نحة حلوة يتفف مصفف فففي حففتى ال
يض عنه: " ل الله رضي الخطاب بن عمر قال الشرعية المور يق السلم ين

ك ف لم رمن إل كر مة " أو الجاهلية يع ل الكفففر يعففر ف ل يعني: الذي نحوها مكلم
ي ف كر رر يع رد مضا مكذلك اليمان ، ق كديمة مكففانت إذا الرحمففة أي نرة مسففت كم ل مسففت
لس كح رءت إذا لكن النسان بها يي نس الضرر بعد كمن جا رح رق بها أ مما لها وذا طع

كرب مل لكم وأض رفس في الن مث نن رفس: ال نن رمفة ال ررة نع ن مكفبي النعفم ، أمكفبر كم
رسان لس ل الن كح كصي ب لو لكن مستمرة النعمة دامت ما بها يي رتم يأ رك النفس ب
كبه رج رح رج ثم و مر رجد عنه يف رفس لهذا لو نن مة ال رم مرا عظيمة نع ممففا ، وأثفف مكففذلك عظي

ين رر ض: النسا كته في المستمر الصحيأ ح الم ررها يعفر ف ل صفح و لكفن قفد ل
كر ض كفي ثم يم نين يش رب ير له ت رد رمة ، ق رع من نرحمة ال رمكر التي ال رمففة هنا الله رذ كمففن رح

ةر لها يكون الضراء بعد رث إذا مسففتمرة ، الرحمففة مكففانت لففو مما أعظم بالغ أ
رقه لممي هذا ليقولن((  الضراء بعد كمن عنده كمن رحمة وجل عز الله أذا

قيففل: لففي؟ هففذا معنففى لففي. مففا يعني: يقففول: هففذا القسم جواب )) هذا
كمن) أي: هففذا بمعنى اللم فتكون بعملي المعنى: هذا منففي ( كمففن وليففس م

مني للستحقاق الله. وقيل: اللم وق يعني: أ كح رت رة فل له مس نن ني لله كم بففه؛ علفف
ةل له لني ره ةق فأنا أ كقي نن وهو الول القول على مشى به. المؤلف رح اللم أ

كمن) أي: ليقولن بمعنى يته الذي وأنا مني هذا ( رب رس ررت الذي أنا امكت رجفف نت أنففا ا
رة ل لكن الله كمن هذا يقول الثاني القول ذلك ، أشبه وما امكتسبت ني من علفف

وق لني به؛ كمل والية له ، مستح إذا أنه التفسير في والقاعدة وهذا هذا تحت
كمففل الية مكانت ريففن تحت ري يدهما يينففافي ل معن رمففل فإنهففا الخففر أحفف عليهمففا يتح
معا رجد لم إذا جمي مجأ ح ييو رر يم كدهما. الف لح

نن وما لي هذا ليقولن((  مة أظ ةة الساع العافيففة اللففه )) نسأل قائم
نن يعني ننه ظ نلد ، أ رخ مذا الرحمة هذه جاءته لما يم رعففث ل قففال: إ رزاء ول ب (( جفف
نت ولئنقال: ((  )) ثم قائمة الساعة أظن وما مدد إن ربممي إلممى عر
لد الساعة تقوم أن فر ض على )) يعني للحسنى عنده لي رر أ

ي اللففه إلى و
نن كنففي الففذي فففإ رم نع يمنففي سففو ف الففدنيا فففي ن مع قففال: ولهففذا الخففرة فففي يين

مجعت  ولئن(( نقففول الجنففة ) أي) للحسنى عنده لي إن ربي إلى عر
ننففه أذقنففاه)؛ (ولئن في قلناه ما العراب ربي) في إلى رجعت (لئن في ل

نخر وشرط قسم اجتمع رأ كذ ف الشرط وت يح يبه ف في القسم جواب وبقي جوا
كره كمن الرجل هذا للحسنى) فتجد عنده لي قوله: (إن بالله- -والعياذ غرو



نمكد أنه نن) واللم: القسم بالقسم أ كئن) و(إن) فففي في و(إ قففوله: قوله: (ل
نن نمكد قوله: (للحسنى) فهو في لي) واللم (إ رر ض علففى أنففه أ كجففع أن ففف ير
يد الله إلى كج ري رس وأخففذ اللففه رحمففه المؤلف قال مكما الجنة وهي الحسنى ف

يف قففوله فففي وسففلم عليففه الله صلى النبي تفسير كمن التفسير هذا المؤل
نن ) حيث) وزيادة الحسنى أحسنوا  للذين((تعالى:  الحسنى قال: إ

ريادة الجنة مز رظففر وال نن كه إلففى ال مذا اللففه ، وجفف غايففة فففي مغففرور الرجففل هففذا إ
يغرور مل ال نو ننه أ ر ف أ رت التي النعمة أضا رل رفها الدنيا في له حص نفسه إلى أضا

نما رلها الذي هو مباشرة إ نص ننه وإما الله بدون ح وق ل كح رل فل لها يمست لله فض
قائمففة) ، الساعة أظن لقوله: (ما البعث أنكر أنه الثاني الغرور فيها ، عليه

نن فر ض على أنه الثالث الغرور يد قائمة الساعة أ كج رسي هففو مففا اللففه عنففد ف
للحسنى). عنده لي (إن أحسن

ولنممذيقنهم عملمموا بممما كفروا الذين  فلننبئن((تعالى:  الله قال
نن) أي) غليظ عذاب من رئ مب رن ين رل رف نن ) ( رر كب رخ رفففاء ين رفففة وال كط رئففة واللم عا مط رو يم

نن ، والتقففدير: فففوالله المحففذو ف للقسففم رئفف مب رن ين مذا ل ردة الجملففة إ نمكفف رؤ بثلثففة م
والثففالث: نففون والثففاني: اللم الول: القسففم مؤمكدات: (فلننبئن) المؤمكد

نن) والضمير قوله في التومكيد رئ مب رن ين رل كله: (لننبئن) يعود في ( عففز الله على قو
نل التعظيففم ، بففاب كمن الجمع بصيغة إليه وعاد وجل ةه فففالله وإ (( واحففد ، إلفف

يرهم عملففوه بالذي )) أي عملوا بما كفروا الذين فلننبئن بففذلك نخففب
ميففة القيامة يوم نن هففذا ومكيف كصففي وتعففالى سففبحانه اللففه أ رلهم ييح يوم أعمففا

ردى القيامة يينا ننهم الشهاد رؤوس على عليهم ف أل((  اللففه أخزاهففم قففد بأ
عممذاب مممن ولنممذيقنهميقول: ((  ثم )) ، الظالمين على الله لعنة

رئهم أن بعد )) يعني غليظ مب لرون نن ييق يقهم بذلك و كذي أي غليففظ عففذاب كمن ن
ريففن قسففم لم الفعليففن فففي قففال: " واللم شففديد ، نن) الفعلن؟ " أ رئفف مب رن ين رل )

نن)  رق كذي ين رل و(
رلها والتي الية هذه في يره وهو الكافر النسان حال بيان قب اللففه بنعمة مكف
يهزه وجل عز غن((بقوله:  بنفسه واعتزا مئ مل مو عه   منا غق مذ ةة مأ مم غح ننا مر غن مم مد مممم غعمم مب

مء نرا عه مض غت نس نن مم مل عقو مي مذا مل كره علففى يففدل هففذا ) فففإن) ملي مه الشففديد مكففف
كبه بها. واعتزاهزه بنفسه وإعجا

نن الكريمة الية هذه فوائد ومن رحم تعالى الله أ ولئنلقوله: ((  الكافر ير
رلنا لو هذا على )) وبناء رحمة أذقناه رأ الكففافر؟ يرحففم الله سائل: هل رس

يمه فالجواب: نعم رم ولكن الية ، هذه والدليل يرح رل نن اع رة أ تبارك الله رحم
ةة وتعالى ةة خاصة نوعان: رحم روام به فما عامة ورحم ردن كق رب الرحمففة كمن ال



الرحمففة معنففا خليكففم الخاصففة ، الرحمففة كمففن الففدين قففوام بففه وما العامة
روام بففه فمففا وخاصففة نوعان: عامة ردن كقفف ربفف المففؤمن يشففمل لنففه عامففة؛ ال

مر والكافر رب ه وما عامة ، رحمة هذه والحيوان والنسان والفاجر وال قفوام ب
لص وهففذا الخاصففة الرحمففة فهو الدين رتفف نن بينهمففا والفففرق بففالمؤمنين يخ أ

رذاء هي إنما العامة الرحمة ردن كغ كله ، وتزول فقط الب الخاصة والرحمة بزوا
رنى ل الله خلقها منذ والروح الروح ، ببقاء تبقى الروح غذاء مففن الرواح تف

رت التي الشياء رق كل عليهمما مممن كلالله: ((  قال الجساد بخل ف للبقاء يخ
رلدان تفنى ل الروح )) لكن فان كو الجنففة فففي العيففن والحور الجنة في مكال

رقت كل مذا للبقاء ، يخ والخاصففة: الرحمففة العامففة الرحمففة بيففن الفففرق نقففول إ
ةء العامة نمففا البففدن ، بمففوت وتنقضي فقط للبدان غذا الخاصففة الرحمففة وأ

مما وتبقى الرواح غذاء فهي والخرة. الدنيا في دائ
ين الكريمة الية هذه فوائد ومن رضل بيا ركافر على وجل عز الله ف لكففون ال

)).  منالقوله: (( الله عند من الكافر أصابت التي الرحمة
كمن رجففاب الكريمة الية هذه فوائد و كضففيف حيففث بنفسففه الكففافر إع هففذه يي

رحمة إلى يضيفها )) أو لي هذالقوله: ((  نفسه إلى الله من هي التي الر
كقه نن إياها استحقا ره فكأ رة ل الل نن نن الثففاني القففول علففى عليففه لففه كم معنففى أ
وق )) هذا لي هذاقوله: ((  رح لي. مست

كمن ين الكريمة الية هذه فوائد و مو بيا يت الدلففة قففامت ما أنكر حيث الكافر يع
نية والعقلية الشرعية مس كح كته على وال كله في ثبو السمماعة أظممن وما((  قو

رصى ، ل مكثيرة الساعة قيام ثبوت على الشرعية )) الدلة قائمة رح الدلة يت
رد أن الحكمففة كمففن ليففس أنه هو العقلية كجفف يرهففا الخليقففة هففذه اللففه ييو يم ويأ
رهاها يط وين مل رس يي رضها و قض علفى بع ين فيقاتففل بالسففيف بعف ثفم الكففافر المففؤم
رفه هففذا شففيء ، ل النهاية تكون قففوله: فففي ذلففك إلففى اللففه أشففار وقففد رسفف

ةثمما خلقنمماكم أنما  أفحسبتم(( لي) ترجعممون ل إلينمما وأنكممم عب ) أ
قق فائدة رجد لخل رؤمر ييو يي يينهى و يط و نل رس يي يضه و رمد القتل في بعض على بع الع

ية هذا كمن فائدة ل شيء ، ل النهاية ثم رم ربى وتعففالى تبففارك اللففه وحك أن تففأ
رع رق يل ي كضأ ح عقلي دليل هذا الله من ذلك مث ةل وا وي دلي رعففث أن يوج ب عقل ييب

رهزوا الناس رجففا يي نمففا أعمففالهم ، علففى ل مسففي الففدليل أ كح البعففث يثبففوت علففى ال
كنه كهزه وإمكا يره تعالى فالله وجوا مر تممرى أنك آياته  ومن(( القرآن في يك
كمدة ) يعني) خاشعة الرض عليهمما أنزلنمما فإذا((  نبات فيها ليس ها

نزت(( المطر )) أي: ماء الماء غت  اهت مب نية )) فصارت ور مكانت أن بعد ح
رتة مي نن((تعالى:  الله قال م غحيي أحياها الذي  إ عم ننممه الموتى ل علممى إ



دليفل شفاهدون والناس موتها بعد من الر ض ) فإحياء) قدير شيء كل
كثهففم الموتى إحياء إمكان على ري واضففأ ح دليففل وهففذا وبع مسفف عقلففي؟ ول ح

رهد ، حسي مضا مكذلك يمشا ردنا أي رء الففدنيا في وجل عز الله أشه المففوتى إحيففا
رعر ض رت رس رن رهد في هذا فل نؤمن قالوا: لن إسرائيل الول: بنو القرآن: المش

يثففوا ثففم ومفاتوا الصفاعقة جهففرة. فأخفذتهم الله نرى حتى لك كع ففي هففذا يب
كتيل المشهد الدنيا ، رق أن الله فأمرهم فيه القبيلتان اختلفت الذي الثاني: ال
يحوا رب رذ كربوا وأن بقرة ي كضها القتيل يض ري ففعلففوا ببع كيفف رح وقففال: إن القتيففل ف
رله الذي ةء قت يجفوا الثففالث: الفذي المشفهد المففوت ، بعففد فلن. إحيا مفن خر

كرهم رر ألو ف وهم ديا رذ افوا الموت ح ارهم مفن وخرجفوا المفوت مفن خ دي
يتوا موتوا الله لهم فقال رتهم أحياهم ، ثم فما نر ل أنه ليعلموا أما من لهم مف
كء كضي أحياهم ثم الله قضا مل ليق نمى ، أج رس ي ب المشهد يم القرية الرابع: صاح

نر  عروشها على خاوية وهي قرية على م


